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Week in Week uit:
culturele uitagenda
Maastricht en regio
Zaterdag Meer dan 30 jaar
een vaste waarde in de stad
Maastricht. Van een overzicht van
het complete cultuuraanbod in
Maastricht in de regio uitgegroeid
tot de toonaangevende gids van
het culturele leven in de breedste
zin van het woord. Met een oplage
van 10.000 verspreid over
300 locaties in de binnenstad
en buitenwijken van Maastricht
op relevante locaties zoals druk
bezochte horeca, supermarkten en
alle culturele instellingen.
Online hebben we sinds 2022
de handen ineengeslagen met
Maastricht Marketing om onze
jarenlang ontwikkelde redactionele expertise te gebruiken om de
omvangrijke hoeveelheid inwoners en bezoekers te bedienen welk
bezoekmaastricht.nl bezoeken.

De fysieke agenda, in combinatie
met de drie landingspagina’s op
bezoekmaastricht.nl (Uitagenda,
Culturele Uitagenda en de
euregionale uitagenda), zijn
samen dé communicatiekanalen
van het culturele leven in
Maastricht en de (eu)regio.
Een structurele samenwerking
betekent:
•

•
•
•

Offline: 21 Week in Week uit
edities x 10.000 oplage x 1,5
lezers per uitgave
= 315.000 lezers op jaarbasis
Online:
800.000 unieke bezoekers
In totaal meer dan
1.100.000 contactmomenten
met uw doelgroep.
Let wel: Dit is zonder de
nieuwe nieuwsbrief en social
media kanalen mee te nemen.

Week in Week uit:
facts & figures

21

oplage:

10.000

edities per jaar

per editie

17

4

tweewekelijkse
agenda’s

maand agenda’s
(carnaval, juli, augustus
en december)

Gemiddeld wordt elke
Week in Week uit 1,5x gelezen:

15.000
per editie

De landingspagina’s hebben circa

800.000
unique visitors per jaar opgeteld.
Dat zijn bijna 70.000 bezoekers
per maand.

Advertenties
Week in Week uit:
printuitgave
1. 1/6 pagina
90 (breed) x 34 (hoog) mm | € 150
introductieaanbod: 4 x 1/6 pagina, 3 betalen
2. 2/6 pagina
90 (breed) x 71 (hoog) mm | € 325
3. 3/6 pagina
90 (breed) x 108 (hoog) mm | € 450
4. 6/6 pagina
90 (breed) x 220 (hoog) mm | € 650 5. aflopend
106 (breed) mm x 236 (hoog) mm
(incl. 3 mm afloop) | € 670
6. Achterpagina
90 (breed) x 220 (hoog) mm | € 750 7. aflopend
106 (breed) mm x 236 (hoog) mm
(incl. 3 mm afloop) | € 770
8. Spread
(twee pagina’s - aflopend)
206 (breed) mm x 236 (hoog) mm
(incl. 3 mm afloop) | prijs in overleg
9. Volledig themanummer
voor stadsbreed evenement | prijs in overleg

1.

4. / 6.

2.

3.

8.

5. / 7.

Aanleverdata
2022 / 2023
Agendanummer

Deadline aanleveren
content/advertenties

Datum van
verschijnen

Agendanummer

Deadline aanleveren
content/advertenties

Datum van
verschijnen

#1

24/08/22

31/08/22

#11 (maandagenda)

01/02/23

08/02/23

#2

07/09/22

14/09/22

#12

01/03/23

08/03/23

#3

21/09/22

28/09/22

#13

15/03/23

22/03/23

#4

05/10/22

12/10/22

#14

29/03/23

05/04/23

#5

19/10/22

26/10/22

#15

12/04/23

19/04/23

#6

02/11/22

09/11/22

#16

26/04/23

03/05/23

#7

16/11/22

23/11/22

#17

10/05/23

17/05/23

#8 (maandagenda)

23/11/22

07/12/22

#18

25/05/23

31/05/23

X

X

X

#19

07/06/23

14/06/23

#9

04/01/23

11/01/23

#20 (maandagenda)

21/06/23

28/06/23

#10

18/01/23

25/01/23

#21 (maandagenda)

19/07/23

26/07/23

Tarieven online
We bieden een mogelijkheid
om extra aandacht te genereren
middels advertenties, zogenaamde promotieblokken, op de verschillende uitagenda landingspages. Deze landingspages
worden opgeteld door minimaal
70.000 mensen bezocht
per maand.
Promotieblok
Promotieblok op alle drie de landingpages op bezoekmaastricht.nl
Uitagenda
4 blokken beschikbaar:
1 week: € 300
2 weken: € 550
3 weken: € 800
4 weken: € 1.000

Distributie
flyers en posters

Vermelding nieuwsbrief
Wekelijkse culturele nieuwsbrief naar 10.000 abonnees.
Vooraankondiging en extra
aandacht in de wekelijkse
nieuwsbrief € 150

Er zijn twee verschillende verspreiding rondes en voor posters
is er de mogelijkheid om binnen
dan wel buiten te worden geplakt.

Standaardpakket
100 buitenposters, 50 binnenposters en 1000 flyers op 100 locaties:
€ 350

Flyers (A5/A6)

Social media
Per gesponsorde post € 100

•

Grootpakket
200 buitenposters, 100 binnenposters en 3000 flyers op 200
locaties: € 600

•

100 locaties in de binnenstad € 1,25 per locatie.
300 locaties, binnenstad
en daarbuiten (onder meer
Scharn, Heer, St. Pieter, Randwijck, Brusselse Poort) - € 1
per locatie. Aanleveren vóór
woensdag 12.00 uur, verspreiding woensdagmiddag.
Bij andere formaten prijs in
overleg.

Posters (A2/A3)
Worden binnen (75 locaties, €1,75
per locatie) en buiten (€ 1,25 per
stuk) opgehangen, dan wel geplakt. Aanleveren op donderdag
of vrijdagmorgen, verspreiding
op vrijdag en zaterdag. Bij andere
formaten prijs in overleg.

Alle genoemde prijzen zijn
exclusief btw.

Totaaloverzicht
Producten en diensten
Product

Prijs

Advertenties

Product

Prijs

Poster & flyers

1/6 pagina

€ 150

Flyers (A5/A6)

€ 1,25 per locatie (max 300 locaties)

2/6 pagina

€ 325

Posters binnen

€ 1,75 per locatie (max 100 locaties)

3/6 pagina

€ 450

Posters buiten

€ 1,25 per stuk

6/6 pagina

€ 670

Standaardpakket

Achterpagina 6/6

€ 750

100 buitenposters
50 binnenposters

Online
1 week promoblok

€ 300

1000 flyers over 100 locaties

2 weken promoblok

€ 550

Grootpakket

3 weken promoblok

€ 800

200 buitenposters

4 weken promoblok

€ 1000

100 binnenposters

Vermelding nieuwsbrief

€ 150

3000 flyers over 100 locaties

Social media post

€ 100

Standaardpakket in totaal € 350

Grootpakket in totaal € 600
Alle genoemde prijzen zijn excl. btw

